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VelkVelkV ommen til nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til nytt nummer av "Godt Nytt for GJERPEN". til nytt nummer av "Godt Nytt for
Dette er et kombinert påske- og sommernummer, siden menighetsbladet etter 
ny plan nå kun skal ha 4 utgivelser i året.
Men bladet bringer mange spennende nyheter. Nytt konfi rmantopplegg, nytt 
tilbygg på menighetshuset og ny diakoniarbeider, for å nevne noe.
Vi har også noen oppgaver som passer for degVi har også noen oppgaver som passer for degVi har også noen oppgaver , så følg med som passer for deg, så følg med som passer for deg ! 
Bildet ovenfor er fra avskjeden med vår forrige diakon, Torbjørn Evensen.
Ha en God påske - Jesus stod opp igjen, og han lever fortsatt!!!         ah  

Årg. 59



Gjerpen kirke:
5. april Palmesøndag kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer til diakoniarbeidet i Gjerpen.
9. april Skjærtorsdag kl.18.00 Fellesgudstjeneste med Normisjon. Abrahamsen 
    Chris Millet. Nattverd.Offer til Normisjon. Kveldsmat
10.april Langfredag kl.11.00 Lindebø. Sang og musikk:
12.april Påskedag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen. Nattverd. 
    Offer: Misjonsprosjektet. Gla´sang  synger.
19.april 1.s.e.påske kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer til IKO. Kirkekaffe hos  
    Bjørg og Sverre Olsen, Lagmannslia Nord 46.
26.april 2.s.e.påske kl.10.30 Konfi rmasjonsgudstjeneste v/Lindebø. Offer *)
   kl.11.30 Konfi rmasjonsgudstjeneste v/Lindebø. Offer *) 
    Offer: Barne- og undomsarbeidet i Gjerpen på 
3. mai 3.s.e.påske kl.11.00 Konfi rmasjonsgudstjeneste v/Lindebø. Offer *)
    *) til Barne- og undomsarbeidet i Gjerpen
10.mai  4.s.e.påske kl.11.00 Menighetens misjonsgudstjeneste. Abrahamsen.
    NMS-uts. Nattverd. Offer: Misjonsprosj. Kirkekaffe.
21.mai Kr. Himmelfartsd.  11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Gjerpen menighet
24. mai 6.s.e.påske kl.11.00 Lindebø. Nattv. Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
31.mai Pinsedag kl.11.00 Høytidsgudstj. Abrahamsen. Dåp. Offer:Israelsmisj.
7. juni Treenighetss. kl.11.00 Abrahamsen. Nattv. Offer: Menighetsarbeidet
14. juni 2.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Institutt for sjelesorg
21.juni 3.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Nattverd. Offer:Misjonsprosjektet
28.juni 4.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Diakoniarbeidet i Gjerpen
5.juli 5.s.e.pinse kl.11.00 Engnes. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet
12. juli 6.s.e.pinse                 Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
   kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Borgestad kirke. Lindebø
19.juli 7.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Kirkens SOS i Telemark
26.juli 8.s.e.pinse  Ingen gudstjeneste i Gjerpen kirke
   kl.11.00 Fellesgudstjeneste i Borgestad kirke. Abrahamsen
2.aug.   9.s.e.pinse kl.18.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet
9.aug.    10.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer:Simentreffene og Alf
16.aug.  11.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet
23.aug.  12.s.e.pinse kl.11.00 Lindebø. Dåp. Offer: Misjonsprosjektet.
30.aug.   13.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Nattverd. Offer: Skolelaget (NKSS)
  6.sept.   14.s.e.pinse kl.11.00 Abrahamsen. Dåp. Offer: Menighetsarbeidet.
13.sept. 15.s.e.pinse kl.11.00 Engnes. Nattverd. Offer: Menighetsfakultetet.
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Av og til skjer det noe uventet, noe 
som ryster oss på en slik måte at livet 
aldri blir det samme igjen. 
Det er alltid spennende å se på treknin-
gene til Norsk Tipping på TV. 
”Går du opp eller ned?” spør den 
smilende vertinnen. Og gjør vinneren  
heldige valg kan det vanke million-
beløp. Vi kan høre gledesutbruddene i 
bakgrunnen og vi aner at livet aldri blir 
det samme igjen. En kupong med de 
rette tallene snur opp ned på så mye.

Påskemorgen skjer noe av det samme.
Tre kvinner beveger seg mot graven 
like utenfor bymuren i Jerusalem. 
To dager tidligere hadde noen av dem 
sneket seg etter Josef av Arimatea og 
sett hvor han hadde gravlagt Jesus. Nå 
var de på vei mot graven.  De ønsket å 
salve den døde slik skikken var. 
De gikk i dyp sorg og uten forvent-
ninger. De ønsket bare å gråte de siste 
tårene og vise ham den siste ære. 

Da skjer det noe totalt uventet. 
Steiner er veltet bort. Graven er 
tom. Og en engel viser seg for dem: 
”Hvorfor leter dere etter den levende 
blant de døde? Han er ikke her, han er 
oppstått!” 

Dette er det mest uventede og revolu-
sjonerende budskap noen mennesker 
har mottatt. Nå var døden beseiret! 
Hele den verdensvide kirke bygger på 
denne hendelsen: Jesus har stått opp 
fra de døde og lever. Det forandrer alt. 
Også i dag.

Påskemorgen slo jeg på radioen av 
gammel vane, men fant ikke noe av 
interesse. Halvt på måfå slo jeg over 
på kortbølgen og begynte å lete meg 
fram til  stasjoner. Plutselig skar en 
setning på tysk gjennom eteren: ”Jesus 
Kristus ist erstanden..” (Jesus Kristus 
er stått opp). Det ble gjentatt fl ere gan-
ger med en slik entusiasme og glød at 
jeg kunne ikke la være å lytte. Sjelden 
har en enkel setning slått slik inn i 
meg.  Alt var med det samme, men alt 
var også forandret. Langfredagsmørket 
var som blåst bort. Fordi budskapet om 
den oppstandne nådde inn til meg.

Jeg gleder meg som en unge til å feire 
påskedagsgudstjeneste i Gjerpen kirke 
og synge av full hals: Påskemorgen, 
slukker sorger, slukker sorgen til evig 
tid…
God påske og velkommen til kirke.

Thor Egil Abrahamsen

Påskemorgen

Valebø kirke:
12.april kl.17.00 Høytidsgudstjeneste. Abrahamsen.
                Dåp. Nattverd.Offer: Kirkens Nødhjelp
10. mai  kl.11.00 Konfi rmasjonsgudstjeneste. Lindebø.
17. mai               Grunnlovsdag. Abrahamsen.
5. juli    kl. 17.00 Engnes. Kirkekaffe etter gudstjenesten.
6.sept.   kl. 11.00 Lindebø.

Luksefjell  kapell:
12.april kl.17.00  
    Høytidsgudstjeneste. 
    Engnes. Dåp. Nattverd.
    Offer: Kirkens Nødhjelp
7. juni kl. 17.00 
    Abrahamsen.



Sognediakon Torbjørn Evensen ble 
pensjonist 1. mars. Etter et langt, vari-
ert og spennende arbeidsliv får han 
anledning til å nyte sitt otium sammen 
med sin Mari. Det ser han oppriktig 
fram til.
Torbjørn ble født i et av landets va-
kreste områder, Vesterålen. 
- Øksnes er en kommune, helt basert 
på fi skerinæringen, forteller Torbjørn. 
Naturen veksler mellom åpent kyst-
landskap og mange fjell.
Åpenheten er det som særpreger ham, 
der han sitter i spiserommet på preste-
kontoret, en av de kalde dagene i janu-
ar. Med et åpent sinn, åpen for nærhet 
og åpen for de vanskelige spørsmålene 
og temaene i livet. 
- For livet har gått litt i bølgedaler, 
innrømmer han, jeg har ikke alltid hatt 
det så godt som nå.
Torbjørn er yngst i en søskenfl okk på 
fem. Faren var medeier i en fi skebåt og 
drev et lite småbruk ved siden av. 
- Men det var vel egentlig mor som var 
småbruker, legger han til, for far var 
såpass mye borte på vinter- og vårfi ske.
Jeg kan nok si at jeg er kommet fra 
enkle kår. Fiske var et hardt og tøft 
arbeid som ga lite igjen i de dager. Jeg 
har faktisk prøvd det sjøl. En vinter ble 
jeg med far på fi ske, men det ble for 
mye sjøverk for meg.
- Unnskyld! Sjøverk?
Torbjørn smiler mye og ler ofte. 
- Sjøverk er lik sjøsjuke forklarer han. 

Torbjørn er lærerutdannet. Han har fag-

utdanning i forming og årsenhet både i 
Kristendom og Kroppsøving. 
I 1964 giftet han seg med sin første 
store kjærlighet, Gretha.
- Sammen fi kk vi seks barn, forteller 
Torbjørn, men vi mistet to av dem. Å 
miste barn må være det tyngste vi kan 
oppleve som foreldre.
Tankene går bakover  og Torbjørn min-
nes hvordan foreldre, søsken og venner 
sluttet opp om dem og lærte dem hvor 
verdifullt det er med  nærhet, omsorg 
og trøst. Det samme skjedde da han 
mistet Gretha i kreft, før hun var 50 år 
gammel. 
- Vi opplevde at ektepar i nabolaget 
ønsket å bryte sitt samliv samtidig 
som døden ble en trussel for vårt gode 
samliv. Det føltes helt meningsløst. 
- Men, føyer han til, ikke i noen annen 
periode av mitt liv har jeg forstått hvor 
avhengig vi er av Gud.

Så, til all lykke, møtte han på kjærlig-
heten igjen. Sommeren 1992 traff han 
Mari på Lydhusstranda. Hun hadde 
mistet mannen sin i kreft, og dermed 
hadde de en vesentlig felles bakgrunn. 
Året etter feiret de bryllup i Gamle 
Berg kirke, sammen med alle ungene 
sine, åtte til sammen.
I 1996 fl yttet Torbjørn og Mari til 
Skien. Torbjørn hadde fått jobb som 
lærer på Skauen kristelige skole.
- Men jeg tør vel si at jeg alltid har hatt 
en dragning mot diakonien, innrømmer 
han. I august 1997 begynte jeg i stil-
lingen som diakon i Gjerpen menighet, 

Torbjørn diakon takker av
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samtidig som jeg ble deltidsstudent ved 
Diakonhjemmet. De siste årene har jeg 
kombinert diakoni og skole, med noe 
vekslende prosentfordeling. 

Diakonidelen av jobben gitt meg mye.
Og nå retter han seg opp i stolen. For 
nå må han beskrive hvor givende det 
har vært å arbeide som sognediakon i 
Gjerpen.
- Riktignok har det vært strevsomt å 
måtte jobbe for inntekter til sin egen 
stilling, medgir han, men jeg har møtt 
på så mange fi ne mennesker i forskjel-
lige livssituasjoner der jeg vet at jeg 
har vært til hjelp.
Kanskje ikke minst i samtaler med 
etterlatte. Jeg har vel så mye erfaring 
på det området, at jeg kan si jeg er bra 
rustet til det, smiler han unnselig. 
- Å møte mennesker med en skjult tro, 
som etter hvert har modnet til en åpen, 
bekjennende tro har også vært svært 
gledelig å være vitne til. 
Han faller i tanker. Han er jo i ferd med 
å oppsummere 12 års trofast innsats i å oppsummere 12 års trofast innsats i 
menigheten vår. 
- Arbeidet med formiddagstreffene, - Arbeidet med formiddagstreffene, 
besøkstjenesten og andaktene på pleie-besøkstjenesten og andaktene på pleie-
hjemmet har vært meningsfullt fordi hjemmet har vært meningsfullt fordi 
jeg har fått så mye god tilbakemelding. jeg har fått så mye god tilbakemelding. 
Å legge til rette for fellesskap er en Å legge til rette for fellesskap er en 
fantastisk fi n tjeneste. Jeg håper at fantastisk fi n tjeneste. Jeg håper at 
menigheten klarer å skaffe resurser til menigheten klarer å skaffe resurser til 
å fortsette denne tjeneste og utvide den å fortsette denne tjeneste og utvide den 
til yngre aldersgrupper også.

- Og så er du glad i å synge! 
Går det an å si om  deg: 

”Torbjørn het han og sang da han ble 
født?” Torbjørn går ikke god for den 
beskrivelsen.
- Jeg tror nok jeg skrek da jeg ble født. 
Men jeg ble tidlig glad i sang, og kan 
vel si at jeg alltid har sunget. Det var 
mye sang og musikk hjemme, på sko-
len, i folkehøgskolen. Jeg har vært med 
i kor og mannskvartett, og nå bidrar jeg 
litt i Gladsang også.
- Hva nå, Torbjørn?
Igjen faller sognediakonen i tanker. Det 
er tydelig at det er nok å velge mellom. 
På grunn av helsa har både han og Mari 
stort utbytte av å dra til sørlige bredde-
grader for å få varme i kroppen.
- Først og fremst håper jeg å få tid til 
å besøke barn og barnebarn. Reising, 
lesing og snekring er andre aktiviteter 
han nevner. 
- Ellers er jeg en enkel mann som har 
det godt i det daglige. Det er mer enn 
nok med de alminnelige, små gleder. 
Jeg kommer fra et hjem som prakti-
serte gudsfrykt med nøysomhet. Det 
har vært og er en god ballast, forsikrer 
nordlendingen.

Lykke til med 
pensjonisttilværelsen, 
Torbjørn! 
Og takk for alt 
du har betydd 
for Gjerpen 
menighet!
           køs
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Menighetsrådsvalg 
i september i år
Til høsten er det valg 
på nytt menighetsråd 
og bispedømmeråd. 
Det er samtidig også 

valg av nytt kirkemøte siden alle lan-
dets bispedømmeråd utgjør kirkemøtet.
Etter et forlik i Stortinget, skal valget 
legges samtidig med Stortingsvalget, 
13. og 14. september, og i lokaler som 
ligger nær opp til valglokalene for 
Stortingsvalget. Dette for å prøve å 
øke valgdeltakelsen ved menighets-
rådsvalgene. De nye menighetsrådene 
blir denne gang bare valgt for 2 år for 
at menighetsrådsvalgene for fremti-
den skal kunne avvikles samtidig med 
kommunevalgene. Menighetsrådet har 
oppnevnt et valgstyre og en nomina-
sjonskomité. Som oftest vil det være én 
liste ved menighetsrådsvalgene, men 
10 personer i menigheten kan sette opp 
sin egen kandidatliste og levere denne 
til menighetsrådets leder, Astrid Flatin, 
senest 15. mai.

Ny diakoniarbeider i Gjepen
Gjerpen menighet har ansatt ny diako-
niarbeider etter 
Torbjørn Even-
sen som sluttet i 
tjenesten, 1.mars i 
år. Kirsten Holm-
bakken Eliassen, 
39 år, har sagt 
”ja” til å gå inn i 
stillingen. 

Kirsten er bosatt på Rising i Gjerpen, 
er gift og har to barn. Hun har til nå 
arbeidet i Normisjon i Telemark. Hun 
har god erfaring i å  arbeide med barn, 
unge, voksne og eldre. Hun har i en 
periode vært organistvikar i Solum og 
har tidligere dirigert barnekor.
Det er en 60% stilling hun går til i 
Gjerpen og hun tiltrer  trolig en gang i 
mai. 

Menighetens årsregnskap 2008Menighetens årsregnskap 2008M
Regnskapet for Gjerpen menighet for Regnskapet for Gjerpen menighet for Regnskapet for Gjerpen menighet f
2008 er gjort opp med et lite under-
skudd på kr. 3.253.
Inntektene lå på kr.1.036.667 og utgif-
tene på kr. 1.033.413. 
Inntektene skriver seg fra bl.a. offer og 
kollekter, givertjeneste, egenbetaling 
og tilskudd fra Skien kirkelige felles-
råd. Den største utgiftsposten er lønn til 
diakoniarbeider. 
Økonomien vår en trygg, men vi tren-
ger en mer robust givertjeneste siden vi 
nå øker stillingsprosenten for diakoni-
arbeideren fra 50 til 60%. 

Vi trenger en hjelpende hånd
Menigheten trenge inntekter til virk-
somheten. I den forbindelse har vi tatt 
på oss en dugnadsjobb som gir oss 
noen kroner i kassa: å vaske, skrape 
og male det lange stakittgjerdet langs 
prestegårdshagen. Her trenger vi hjel-
pende hender. Kan du tenke deg å gi 
oss ei hånd?
Kontakt kontoret eller Birger Venheim 
som er dugnadsansvarlig, tlf 46681570.

Oppslagstavla
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Tur til Morgedal og Vest-Telemark
Lørdag 9.mai planlegger vi busstur til 
Seljord, Brunkeberg, Morgedal, Kvites-
eid, Fjågesund og Kilen. Vi går innom 
kirker underveis og får servert rømme-
grøt og spekemat på Norsk Skieeventyr 
i Morgedal. Soknepresten er lokalkjent 
etter 12 år i Kviteseid og blir med på 
turen. Turleder er Bjørnar Gundersen. 
Du fi nner mer informasjon på side 9.

Menighetens misjonssøndag, 10.mai
Uten misjon, dør kirken. Misjon er ikke 
bare noe for gamle damer, det er hele 
menighetens sak. Søndag 10.mai inn-
byr vi unge og eldre til ”Menighetens 
misjonsgudstjeneste” i Gjepen kirke. 
Vi får besøk av en representant for Det 
norske Misjonsselskap. 

Glutenfritt nattverdbrød
Under nattverden i Gjerpen kirke, er 
det fra nå av mulig å få glutenfritt natt-
verdbrød for de som lider av søliaki. 
Dersom du ønsker glutenfri nattverd, 
så gi presten et lite vink. 

Unngå parkering rundt kirken og 
prestegården
Vi opplever til tider at biler parkerer 
rundt kirken og i tunet til prestegården. 
Vi oppfordrer publikum til å respektere 
skiltingen og ikke parkere her. Unntak 
er parkering for ansatte, for funksjons-
hemmede (foran kirken) og for per-
soner som har spesiell tillatelse. Bla.
a. er brannvesenet lite begeistret for 
biler som hindrer dem i å komme rundt 
kirken eller inn i prestegårdstunet. 

Parkeringsforholdene ved Gjerpen 
kirke er ikke tilfredsstillende, men det 
er ofte god plass borte ved menighets-
huset. Kommunen har dessuten planer 
om å utvide den store parkeringsplas-
sen nord for uthuset. Vi håper dette kan 
hjelpe på forholdene.

Påskeverksted på "palmelørdag"

Fra byggingen av fjorårets "påskelandskap"

Også i år innbyr vi til påskeverksted på 
menighetshuset kl.11-13 lørdag 4.april, 
dagen før palmesøndag.
Her blir det klipping og liming, egg-
maling og forming av påskelandskap. 
Noe får ungene med seg hjem, noe skal 
det pyntes med i kirken. Saft, bolle og 
kaffe. Det er fi nt om voksne også blir 
med, men passer det bedre med en tur 
på byen, så vil ungene være i trygge 
hender på  menighetshuset.

Slekters gang (forts. fra side 15)

Vigde i Gjerpen kirke
Hilde Nordbø og Hermann Haukås
Johanne Birgitte Møller og Stian Høgås
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Gjerpen menighetshus har i alle år hatt Gjerpen menighetshus har i alle år hatt 
en gjeng trofaste slitere som gjennom 
dugnadsarbeid og kreativ utnyttelse 
av ressursene har sørget for at vi har 
et tipp topp, gjeldfritt menighetshus 
som kan benyttes for en rimelig leie 
av både menighetens aktiviteter og til 
private arrangementer.

Men noen har vært avhengig av andres 
hjelp for å kunne delta i husets akti-
viteter: Da huset ble bygget, for ca 40 
år siden, så man seg ikke i stand til å 
bygge heis for funksjonshemmede!

For noen år tilbake ble det lagt til rette 
for adkomst med rullestol til storsalen 
fra nord. Men fortsatt mangler både 
handikaptoalett og tilgang til kjeller-handikaptoalett og tilgang til kjeller-
etasjen før huset kan sies å gi likever-
dig tilgjengelighet for alle. 

Fra 2009 er det imidlertid innført krav 
om tilrettelegging for funksjonshem-
mede, og det arbeides derfor nå med 
planer for et tilbygg med ny inngang, 
garderobe og toaletter mot nord.
Men selv om menighetshuset drives 

godt, og har en solid økonomi, gir ikke godt, og har en solid økonomi, gir ikke 
driften mulighet til å gjennomføre et 
så stort løft uten tilføring av betyde-
lige ekstra ressurser.

Det store spørsmålet nå er om menig-
hetshusforeningen av økonomiske 
grunner bare kan bygge ut påbudt 
tilrettelegging av tilgjengelighet og 
toalettforhold for førsteetasjen (stor-
salen), mens kjelleretasjen fortsatt 
vil være utilgjengelig for rullestoler, 
barnevogner og folk som er "dårlige til 
beins". Det er en del av oss  som synes 
det i så fall ville vært veldig trist! 

Håpet er derfor at det er noen i Håpet er derfor at det er noen i Håpet er derfor at det er
Gjerpen som ser seg i stand til å bidra 
med med noe av den halve millionen ekstra noe av den halve millionen ekstra 
som det vil koste å tilrettelegge HELE 
menighetshuset for ALLE!

Så hvis du har penger, maskiner, Så hvis du har penger, maskiner, Så hvis du har
arbeidskraft eller kompetanse du 
kan bidra med, kan du  melde fra til 
menighetshusforeningens styrefor-
mann, Bjørn Erik Høgseth, eller sette  
beløpet inn på konto 2610.22.05447.

ah

Menighetshuset - endelig for alle?
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Gjerpen menighet har gleden av å invi-
tere alle som vil være med på busstur 
lørdag 9. mai 2009 til å besøke kirker i 
øvre Telemark. 
Vi stopper ved Seljord kirke for omvis-
ning av lokal guide. Der har bl.a. sog-
neprest og salmesangskribent Landstad 
holdt til.

Vi tar en kort kaffepause før turen går 
videre til Brunkeberg kirke, hvor vi får 
se de fl otte og spennende bibelfortellin-
gene i takmaleriene i kirka. De har også 
en fantastisk messehagel fra 13-1400 
tallet, med  sølv og gullbroderier, fra 
Gimsøy kloster. 
I  Morgedal får vi servert rømmegrøt Morgedal får vi servert rømmegrøt Morgedal
og spekemat, samt en omvisning i 
Norsk Skieventyr. Turen går videre  til 
Kviteseid sentrum for et stopp og til 
Kviteseid gamle kirke, med sin interes-
sante  historie.  Lokalguide Emanuel Ris 
viser oss rundt. Kviteseid kirke har fl ere 
ting til felles med Gjerpen kirke.  
Vi kjører mot Fjågesund  kirke, med ett 

lite stopp før turen går videre til Kilen 
kapell, hvor vi tar en kafferast og derfra 
langs Telemarkvassdraget og kanalen 
mot Lunde, Ulefoss og hjem til Skien. 
Turen starter kl. 09.00, og vi forventes å 
være hjemme kl. 20.00
Guider underveis er : Thor Egil 
Abrahamsen og Bjørnar A. Gundersen.
Turen koster  kr. 395.- pr. person.
Du kan melde deg på ved å ringe 
menighetskontoret tlf. 35 50 63 30!

Kirketur til øvre Telemark

Innvielse av orgelet 
Gjerpen kirke får sitt nye orgel på plass 
i løpet av sommeren og høsten. Første 
trailerlass kommer rundt St.Hans, og 
monteringen vil starte de to påfølgende monteringen vil starte de to påfølgende 
ukene. Etter sommerferien, dvs fra 1. 
august, er orgelbyggere og intonatør på 
plass og står på frem til midten av okto-
ber. Det ferdige orgelet skal etter planen 
feires med en "orgel-innvielses-festuke" 
fra 18. oktober 2009.
Programmet for innvielsesuka begynner 
å ta form. Det blir et variert omfattende 
program som skal markere denne glede-

lige begivenheten for hele lokalmiljøet. 
Selve innvielsen vil skje i en festguds-
tjeneste søndag 18. oktober, og samme 
kveld blir det konsert med kor og musi-
kere. Videre vil det bli kveldskonserter 
både tirsdag 20. oktober og torsdag 22. både tirsdag 20. oktober og torsdag 22. 
oktober, med bl.a. Kjell Frigstad, Suoni, 
Canto Libre og Bratsberg Amt.
Lørdag 24. oktober vil Kåre Nordstoga 
holde formiddagskonsert, og markerin-
gen rundes av med en musikalsk preget 
gudstjeneste søndag 25. oktober. 
      Innvielseskomitéen 
(Terje Hærås, Inger Lloyd, Liv Jorånn Høg-
seth, Kjell Frigstad og Sidsel Beate Kløverød)
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Godt Nytt for GJERPEN
Håvundvegen 5, 3715 Skien

E-post: redaksjonen@gjerpen.no
Redaktør: Asgeir Høgli
Redaksjon: Thor Egil Abrahamsen 
  Nils Terje Sneltvedt

Kjell Øivind Skjærum

Neste nummer av menighetsbladet 
kommer ut i begynnelsen av august, 
og vil blant annet inneholde utførlig 
informasjon om menighetsrådsvalget i 
september. Merk deg at siste frist for 
innlevering av stoff er før sommer-
ferien, fredag 19. juni. 
Se også internett: www.gjerpen.no 

Telemarksv. 30, 3734 Skien
Tlf: 35 53 91 19 - Mobil  905 91 851

BEGRAVELSESBYRÅBEGRAVELSESBYRÅ
Skien tlf. 35 54 17 17

Hele døgnet

Jan Eriks Transport
v/Jan Erik Grini. 3716 Skien 

Tlf. 35 52 41 29 – 47 86 11 86
• Skapbil m/løftelem • Flytting

• Oppdrag for private

AS Mobile
Oscarsgate 3, 3724 Skien

Tlf. 35 58 74 00 – Fax 35 58 74 01
Risingvn. 2, 3716 Skien

Tlf. 35 59 14 30 - Faks 35 59 14 31

Kommunikasjon med tegn!
Besøk oss på internett: 

www.dagligdata.no

DagligData as

GRAVSTEINERGRAVSTEINER

Telemark SteinTelemark Stein

Peis og fl isarbeider
Tlf: 35 59 04 11 - Mob: 95 84 53 60

KRISTELIG BOKHANDEL

SKIEN - TLF: 35 53 00 25
kriboo@frisurf.no

GJERMUNDSEN
Kunst & Rammer

Luksefjellvn. 201
Tlf. 35 59 03 89

Mobil 917 96 078
Luksefjellv. 568, 3721 Skien

Alt innen tømrer- blikkenslager 
og enklere murarbeid

Kjetil Bjørnback: 920 69 336
 Finn Harald Stensrud: 950 65 089
 Frank Andersen: 951 41 481
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Nylende Byggsenter AS Nylende Byggsenter AS 
Gjerpensgt. 3, 3716 Skien 

Tlf. 35 90 54 20 - Fax 35 90 54 21

Luksefjellveien 30, 3716 Skien
Åpningstider: Man.-fre. kl. 8-14

Man.-tor. kl. 17-19. Lør.-Søn.: Vakttelefon
Sentralbord / vakttelefon: 35 50 64 40

Statoil Nylende
Skien – Telefon 35 52 19 30

O W GUNDERSSEN
eftf as

Prinsessegt. 1, 3724 Skien

Damekonfeksjon
Telefon 35 52 07 61

Kristian Fjose. Urmaker
 Luksefjellv. 236, 3721 Skien
 Tlf. 35 59 05 79

Løvenskiold Fossum
 Skogbruk – Kraftverk
 Hovedkontor tlf. 35 50 43 50

Kervel Fabrikken
 Håvundveien 278, Skien

Trenger du hjelp til maten?
Prøv vår cateringavdeling:

Lekker ferdigmat 
til alle anledninger!

Også stort utvalg i
allergi- og økologiprodukter

RISING
Telefon 35 90 58 20

Kverndalsgt. 6, 3717 Skien
Tlf: 35 90 57 90 - Vakttlf: 90 95 00 35

Prøv oss:

Mælagaten 1, 3716 Skien
Tlf. 35 52 28 18

Gravliveien 46, 3719 Skien
Tlf. 35 54 21 59 – Mob 906 98 745
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VIKTIG INFO TIL ALLE 
SOM GÅR MED TANKER 
OM Å VÆRE KONFIRMANT 
I GJERPEN I 2009/2010:

Gjerpen menighet planlegger nå 
et helt nytt opplegg for konfi r-
masjon de nærmeste årene. 

Det er svært mange som ønsker 
konfi rmasjon i Gjerpen menighet, 
og menigheten ønsker å ta best 
mulig vare på konfi rmantene våre.

Dette håper vi å oppnå med det 
nye forslaget til opplegg for
konfi rmasjon i Gjerpen som nå er 
utarbeidet. 
Forslaget er behandlet av menig-
hetsrådet, som har gitt grønt lys 
for en prøveperiode på 2 år. 

Det nye opplegget innebærer 
blant annet at konfi rmasjons-
gudstjenesten i 2010 blir fl yttet 
til månedsskiftet august/septem-
ber!

I stedet for samlinger hver 14. 

dag, legges det opp til en 
konfi rmant-leir med undervisning 
og spennende aktiviteter mandag 
til fredag i uken før skole-start.

I tillegg til leiren blir det blant 
annet 2 ”kick-off” samlinger, 
gudstjenester og KirkensNød-
hjelp-aksjon… 

Vi håper du 
synes dette 
høres spen-
nende ut!
Hvis du går 
i 8.klasse 
og ikke har 
fått brev 
med denne 
informasjonen 
allerede, kan 
du ta kontakt 
med konfi r-
mantansvarlig Svein Lindebø via 
e-post lindeboe@online.no eller 
mobiltelefon 97185048. Da vil du 
etter planen få nærmere infor-
masjon i løpet av mai....

Informasjon vil også bli lagt ut på
www.gjerpen.no etterhvert som 
den er klar.

Hilsen  
 Gjerpen menighet   
 v/ Svein Lindebø
 Håvundv.5,  3715 Skien. 
 lindeboe@online.no
 Mob.tlf: 97185048

Konfi rmant 2010 - noe helt nytt!



Utleie av Menighetshuset

Benytt huset til fester, møter, burs-
dager, konfi rmasjoner mm. Priseks.: 
    Storsalen m/ kjøkken kr. 1400,-
    Peisestua m/ kjøkken kr.  900,-
Prisene dekker renhold og oppvask. 
Bestill huset hos Grethe og Bjørn 
Solbakken, tlf. 35 59 01 69.
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Gaver, annonseinntekter og utført 
dugnadsarbeid for menighetsbladet 
har ikke dekket produksjonskostna-
dene de siste årene.
Menighetsrådet ønsker nå å reduse-
re driftstilskuddet til bladet, og har 
derfor besluttet å redusere antallet 
utgivelser fra 6 til 4 per år. 
I forbindelse med denne omleggin-
gen har bladets redaktør gjennom 
de siste fem årene bedt om avløs-
ning.
Kunne du tenke deg å overta?

  VIL DU BLI 
  REDAKTØR ?

Du bør ha:
- interesse for menighetsarbeid
- ønske om å spre positiv infor-
masjon om alle deler av dette
- litt tid å avse 4 ganger i året 
- interesse for fotografering 

og layoutarbeid
- tilgang til PC og internett

Du trenger ikke inngående for-
håndskunnskaper på noen av disse 
områdene, da opplæring vil bli gitt. 
Men du må ha noen timer å avse, 
minimum fi re ganger i året!

KAN DU VÆRE INTERESSERT?
KONTAKT MENIGHETS-

KONTORET I DAG!KONTORET I DAG!KONTOR

Vi trenger nytt "blad-
bud" på Sommerfryd
"Godt Nytt for Gjerpen" trenger nytt 
bladbud i området Sommerfryd.
Ta kontakt med menighetskontoret, 
hvis du kunne tenke deg en times trim-
tur ca fi re ganger i året!

Tåler å høre ALT! Sladrer ikke!

Ring 815 33 300
eller skriv en SOS-melding på:

www.kirkens-sos.no
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Gjerpen kirke 26.april kl. 10.30: 
Stine Anthonisen
Nina Jeanett Borgeraas
Hedda Austad Dale
Erik Andre Eriksen
Jorunn Flatin
Malin Hagen
André Hyni Halvorsen
Mathias Humlen
Anna Elisabeth Løberg Kihle
Kristoffer Kværnes
Lisa Marie Lia
Tony Andre Trættø Marker
Morgan Nilsen
Jørgen Sandal
Bjørn Erik Stensåsen Strand
Ole Henrik Kittilsen Ståland
Martin Sølland
Kim Adrian Gulløy Søtvedt
Magnus Omland Torgersen
Tinius Kjær Torkildsen
Ole Robin Vige
Marte Ytre-Hauge

Gjerpen kirke 26.april kl. 12.30: 
Helene Bugodt
Kristine Dolva
Therese Dolva
Vetle Gulbrandsen
Kitty Gulløy
Åste Hagerup
Andreas Juvet Hoppestad
Sindre Sæther Jacobsen
Ann-Carin Johannessen
Alexander Farstad Karlsen
Jonas Kittelsen
Elise Wright Knutsen
Even Kvam
Marte Nordhov

Espen Olsen
Karl Erik Pedersen
Sverre Pedersen
Øystein Pedersen
Cecilie Sneltvedt
Glenn Steinbakken
Ida Marie Stiansen
Mikkel Orre Svennungsen
Stian Tveita
Veronica Vidme

Gjerpen kirke 3. mai kl. 11:00: 
Nina Kristin Bakke
Anniken Seime Bang
Nikolai Bergstad
Fanny Ducros
Helene Haugerød
Kristoffer Honerød
Svenn Oskar Gofjell Hørtha
Maja Stokka Ingdal
Kenneth  Jacobsen
Marius Roheim Johnsen
Marte Roheim Johnsen
Guro Juliussen
Herman Kastet
Oscar Herman Kise
Connie Meissner
Robin Nikolai Gundersen Paulsen
Julie Halvorsen Pettersen
Thomas Rugstad
Lena Cecilie Stenhaug
Madelen Ståland
Sandra Marie Sørensen Vee
Hanne Ødesneltvedt
Sondre Haugerød Økter

Valebø kirke 10. mai kl.11.00: 
Lunde Ragnhild Sundvor 
Aase Eirik Vale 

Konfi rmasjon i Gjerpen 2009
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Døpte i Gjerpen kirke
Ida Watland Bjørnsen
Maria Hoppetad
Kristian Torgrimsen Marker
Tage Nilsen Namløs
Marcus Henriksen (Skotfoss kirke)
Edle Eugenie Løvenskiold Drake
Simon Toressønn Fløitmoen
Filip Jacobsen
Hedda Sigurdsen Klem
Kaewta Rodwang
Mina Linedatter Gundersen
Odd Marius Finsådal Andersen
Philip Kristiansen Basma
Juliane Selander Hansen
Tale Matilde Næss Hansen
Saamund Martinsen-Heggtveit
Sverre Thorsen
Amadeus Dale

Døde i Gjerpen
Kjersti Jamtvedt f.1929
Guro Louise Jensen f.1938
Margit Hansen f.1912 (Nordre gravl.)
Helga Dalviken f.1914
Bernt Willy Solum f.1930
Margit Andersen f.1913
John Gallefos f.1923
Gunnar Holtskog f.922 (Skien kirke)
Ivar Tallaksen f.1925
Sverre Kolbu f.1922 
Åse Taraldsen f.1934
Eva Kristin Olsen f. 1984
Bergliot Margrethe Hærås f.1919
Peder Oddmar Severinsen f.1925

Døde i Luksefjell
Ruth Høgli f.1949

VIKTIGE TELEFONER
GJERPEN MENIGHETSKONTOR

Kontoret er åpent: 
Tirsdag og torsdag: kl. 10.00 - 15.00
Onsdag: kl. 10.00 - 12.00
Tlf. 35 50 63 30 – Fax 35 50 63 31
E-post til menighetskontoret kan sendes til:
gjerpen.menighet@skien.kommune.no

Sekretær: Ranveig Moe
Kirketjener: Morten Kristiansen
Mobiltlf. 40 40 65 67
Kirken: Tlf. 35 50 63 37
Kantor: Kjell M. Frigstad
Tlf. 35 50 63 35 (privat 35 54 63 19)
Sokneprest: Thor Egil Abrahamsen
Tlf. 35 50 63 32 (mobil 91 69 47 41)
Kapellan: Svein Lindebø
Tlf. 35 50 63 36 (mobil 97 18 50 48)
Diakoniarbeider: Kirsten H.Eliassen
Tlf. 35 50 63 34 (fra mai/juni)

Formann i menighetsrådet: 
Astrid Flatin 
Tlf. privat 35 52 09 06

Gaver til Gjerpen menighet:Gaver til Gjerpen menighet:Gaver
Felles gironummer: 2610.26.06174

UTLEIE AV LOKALER 
I MENIGHETSHUSET
Kontakt: Grethe og Bjørn Solbakken                     
Telefon 35 59 01 69

VALEBØ KAPELL
Kirketjener: Kristian Lunde
Telefon 35 54 48 36
Organist: Lise Vittersø
Telefon 35 59 33 69

LUKSEFJELL KAPELL
Kirketjener: Geir Åge Ballestad
Telefon 35 52 25 37
Organist: Nils Terje Sneltvedt
Telefon 35 52 93 53

Slekters gang



Fjordglimt leirsted 2009
  
Fredag 12. - søndag 14.juni:
Mini-leir (3 - 6 år med voksen)
  
Onsdag 24. - lørdag 27. juni:
5.-7. kl.leir (fra 5. til 7. klasse)          
  
Mandag 29 juni - onsdag 1. juli:
2.-4. kl.leir (fra 2. til 4. klasse)
  
Mandag 6 - søndag 12. juli: 
Familieleir (0 - 100 år)
  
Fredag 2. - søndag 4. oktober                      
Høstleir (fra 5. til 7. klasse)

Tid for påmelding til sommerleir!

Påmelding/Opplysninger:
Tlf. 32 83 38 05
www.nmsu.no

e-post: tevebu@nms.no

Knattholmen 2009
Hvis du er interessert i barne-, ungdoms- eller voksenleir på Knatt-
holmen, kan du send e-post til vestfoldogtelemark@kfuk-kfum.no for 
å få tilsendt brosjyre, eller meld deg på via www.knattholmen.no.

Norges KFUK-KFUM 
   Vestfold og Telemark krets.

Sommerleirene på Oksøya 2009
Alf-leir: 5.-6. juni
Besteforeldre og barnebarnleir: 12.-14. juni
Ungdomsleir (8.-10 klasse): 19.-23. juni
Kids Camp (3.-4. klasse): 24.-26. juni
Familieleir: 26.-29. juni
Ta sjansen på Action (4.-7. klasse): 27.-31. juli
  Påmelding til Normisjon Region Telemark
  Lundegt. 15, Postboks 297 sentrum, 3701 SKIEN
  Tlf. 35 52 28 78 / faks 35 52 66 22
  E -post: region.telemark@normisjon.no
  Se også internett: www.normisjon.no/telemark


